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Saker til behandling

1/18 Klage på avslag på søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond Nesbyen Gullsmed AS
Arkivsak-dok. 17/01324-8
Saksbehandler Vera Magnussen

Saksgang
1 Klagenemnda

Møtedato
26.04.2018

Saknr
1/18

KLAGE PÅ AVSLAG PÅ SØKNAD OM TILSKUDD FRA KOMMUNALT
NÆRINGSFOND - NESBYEN GULLSMED AS

Saken avgjøres av:
Klagenemda
Vedlegg:
Klage på avslag av 17.03.2018
Dokument i saken:
Sak 4/18 av 22.02.2018
Saksopplysninger:
Nes kommune har mottatt klage på avslag om tilskudd fra kommunalt næringsfond av 17.03.2018 fra
Nesbyen Gullsmed AS.
Nesbyen Gullsmed AS sendte inn søknad om støtte fra kommunalt næringsfond i tide, det vil si før
flytteprosessen og utbedringen var ferdigstilt. Men at administrasjonen rådet eier til å vente med å
fremme søknaden til 2017 tallene var klare. Dette for å få frem den positive omsetnings og
resultatutviklingen i andre halvår og spesielt fjerde kvartal 2017.
Nesbyen Gullsmed AS føler seg også forskjellsbehandlet da andre næringsdrivende i Nes og på
Kjøpesenteret har mottatt støtte fra Næringsfondet flere ganger.
Rådmannens innstilling i sak 4/18 av 22.02.2018: Nes kommune innvilger et tilskudd på kr. 25.000,til deler av flyttekostnadene til Nesbyen Gullsmed AS.
Formannskapets vedtak i sak 4/18 av 22.02.2018: Søknaden avslås på bakgrunn av gjeldende
vedtekter for næringsfondet.
Vurdering:
Retningslinjer for bruk av Nes kommunes næringsfond §5: Det gis som hovedregel ikke støtte til
investeringer og utviklingstiltak som er igangsatt eller allerede gjennomført ved innsending av
søknaden.
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Administrasjonen bekrefter å ha rådet søker til å avventet 2017 tallene, dermed ble saken fremmet
etter at oppgradering og flytteprosess var ferdigstilt.
Administrasjon mener det var riktig å avvente 2017 tallene som viste at bedriften genererte
overskudd og har sunn drift.
Denne rådgivningen kom ikke godt nok frem i opprinnelig saksfremlegg.
Rådmannens innstilling:
Saken fremmes uten innstilling.
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